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4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 26/01/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 و یکمسی قسمت 

 

 بر مفـرش خاک خفتگان می بینم

 در زیـر زمـیـن نهفتگان می بینم

 عدم مینگرم صحرایچندانکه به 

 نـا آمـدگـان و رفتگان می بینم

 خیام

 

 د دې خاورو پر کمبله خلک وینم چی بیده دي

 تردې مځکي الندی وینم بې حسابه چی پراته دي

 هـر څـه سترگی غـړومه د عدم بېدیا ته گورم

 یا به تللي پکښی گورم یا راغلي هرگز نه دي

 جهانی
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 4از 2

 و بیا که چنگ برچنگ زنیمبرخیز 

 و نام بر ننگ زنیم می نـوش کنیم

 روشیمسّجاده  بیک پیاله می بف

 زنیم وین شیشه زهد بر سر سنگ

 خیام

 

 و تقوا ته  کۍ ورته کۍ اور شرنگ د ساز او مستۍ جوړ

 سر پر سر به پیالې نوش کو نام و ننگ به پرېږدو شاته

 مسئله د عبادت  به په یـوه پیاله سودا کو

 او ښیښه د زهد ایله کۍ پرډبره چی سي ماته

 جهانی

 

 خیز و بیا تا می گلرنگ کشیم بر

 عـود و نـالـه چنگ کشیم با نغمه

 هشدار که ایـام تراویـح گذشت

 می گلرنگ کشیم عید است بیا تا

 خیام

 

 راځۍ وچښو شراب چی سره په رنگ ارغواني وي

 چی  د چنگ نغمې محفـل کی راته گډي نوراني وی

 د روژو عبادتونو، تراویح ورځی سوې تېري

 اختر راغی، سره می راوړه چی پیاله یې اناري وی

 خیام

 



  
 

 

 4از 3

 در نبردم چکنم بـا نفس همیشه

 وز کرده خویش به دردم چکنم

 گیرم که زمن در گذرانی  بکرم

 زین شرم که دیدی که چکردم چکنم

 خیام

 

 له خپل نفسه سره تل یم شپه او ورځ په جنگ لوېدلی

 لیزه له خپلو کړو پښېمان یم له دې درده کړېد

 را تېر سي زما تر کړو گناهونو او که ستا کرم

 کړم چی گناه کي دي لیدلی له دې شرمه به زه څه

 جهانی

 

 بـا رحمت تـو مـن از گنه نندیشم

 تـو ز رنـج ره نندیشم تـوشـه بـا

 گـر لطف تـو ام سفید رو انگیزد

 حـقـا کـه ز نـامــه سیه نندیشم

 خیام

 

 وي له گناه ولی بېرېږم ستا رحمت چی را سـره

 ستا دنوم توښه لرمـه رنځ د الري ته درېږم

 گورهکه می ستا رحمت ژوندی کی په سپین مخ له خپله 

 توره پاڼه راته راکي نه زورېږم که په الس می

 جهانی

 



  
 

 

 4از 4

 ایـن چـرخ فلک که درو حیرانیم

 فـانـوس خیال ازو مثالی داریم

 عالم فانوس آن وخورشید چراغ 

 م کاندرو گردانیمما چون صوری

 خیام

 

 د آسمان څرخ ته چی گورو چی حیران وهو چورتونه

 یو د خیال فانوس یې بوله که زما اورې مثالونه

 او عالم لکه فانوس دی لمر څراغ پکښی ځړېږي

 صورتونه موږ یوسرگردانه پکښی گرځو لکه 

 جهانی

 

 

 

خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این شاعر و نویسندۀ  هرگاه تذکر: 
معزز را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست 

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 

 
 

 فرمائید:آتی کلیک  لینک یباال هفتمبیستم و برای مطالعۀ بخش های اول تا 
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 یکمجهانی قسمت سی  –خیام 
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